ኅዲር ፳፬/ ፳፻፪ ዓ/ም

<<

መምህረ ኮነ በበዯወለ፤ …ፊዯሊተ ዘኈሎቇ ኵለ>>
ሲለ ያስተማሩኝ መምህሬ፤ ትዝ አሇኝ፣ ታወሰኝ ዛሬ፡በስቡሕ2-2 (ኪዲነ ግርማይ)

አንዴ ነገር ታወሰኝ ዛሬ፤

በትዕግሥት፣ በትሕትና በፍቅር በእውቀት ሇመኖር፤

በዓሇመ ሳይበር ተሰውሬ፤

<<

ራሴን በራሴ ክብሬ፤ ያልሆንሁትን ሇመሆን ዯፍሬ፤

ወፈሪሐ እግዚአብሔር፤ አክብር ገጸ አረጋዊ በምእምር፤

ሇወሬ የሇውም ፍሬ፤

ከአፍህ አይውጣ ክፉ ነገር፤>>

<<

ሲሮጡ የታጠቁት ሱሪ፤

ሲሮጡ ይፈታል በወሬ፤

ተባረክ ልጄ! …እንበሇ ትሕትና ወፍቅር፤

ኢያለ ኣስተማሩኝ፣ ኣሳዯጉኝ፣ አበቁኝ ሇቁም-ነገር።
እንዱሁም፡

>>

<<

…እስመ በትሕትና ረከበ ልዕልና፤

ሲለ ያስተማሩኝ የኔታው መምህሬ፤

ወብፁዕ ሚካኤል ዘቦቱ ትንብልና፤

ትዝ አሇኝ ታወሰኝ ዛሬ።

ብሇህ በዜማ የተማርኸው ነውና፤

ግራው ቀኙ ገልመጥ፣ ገልመጥ-መጥ፤

ትሕትና፣ ልጄ ትሕትና ምንጊዜም ትሕትና።

ጉዳ ወጣ!! ራሴን በራሴ ሳጋልጥ፤

ዮምሰ አመ መምህረ ኮነ በበዯወለ፤ ፊዯሊተ ዘኈሇቇ ኵለ፤

አቅሜን ሳሊውቅ ያልኩት ቍጥጥ፤

ኦ ወልዴየ ሇከኒ ጥበብ ወትሕትና ይዯለ>> ሲለ የኔታ ቀጠለ፡<<

በዓሇመ ሳይበር ማይክሮፎኑን ይዤ ስቆሊምጥ።

ወመልዕሇተ ኵለሰ እስመ ኣንተ በጨዋነት ኢትዮጵያዊ፤

አየጉዳ! ገና ሇገና ያሇማወቄን ሳሊውቅ፤

ይዯልወከ ታክብር ክብረ ሰብእ ወገጸ አረጋዊ፤

መስሎኝ ነበረ እንዯ መምህሬ በእውቀት ምጡቅ፤

ወበቃል እሙን ግብረ አበዊከ መነፈሳዊ፤

የኋሊ-ኋሊ ግን ያሇማወቄን አውቄ ገርሞኝ ስዯነቅ፤

ምግበ አእምሮ ወመንፈስ ዘሇዓሇማዊ።>>

ራሴን በራሴ ታዝቤው ሰቅ-ሰቅ ከት ብዬ ስስቅ፤

አለኝ የኔታ።

ታወሰኝና

ኢትርፍቅ ልጄ ውስተ ርዕሰ ምርፋቅ፤

መቸም የየኔታው ነገር፣ የእውቀት ማሕዯር፤

<<

ሲመጣ ልሂቅ፣ ከማፈር ከመውዯቅ ይሻሊል መጠንቀቅ፤

ምኑ ተይዞ ምኑ ይቅር፤ ተቀዴቶ የማያልቅ ውቅያኖስ ባሕር፤

ወእምቅዴመ ኵለሰ ኣቅምህን እወቅ፤>>

ሁለም ሇቁም-ነገር፤ ሲጠና ሲመረመር፤

ሲለ ያስተማሩኝ ማእምር ወልሂቅ የኔታው ሉቅ።

የየኔታ ትምህርትና ምክር፤ መዓዛ ሓሉብ ወሶኮር፤

ታወሰኝ፣ ትዝ-ትዝ አሇኝ የየኔታ ምክር፤

ወከመ ወይነ ቃና ጥዑም ወመዓርዒር።

አልሰማ ስሊቸው በሁሇት ጠጠር፤

አሁንም፣

ጀሮዬን ይዘው ቇንጠር፤

<<

ቆጣ ብሇው፣

<<

ተማር!! አንተ ልጅ ተማር፤>>

<<

ልጄ! ስማ፣>> ኣለኝ የኔታ፤

የማታ የማታ እውነቱ ይረታ።>>

ከሁለም በሊይ አለኝ የኔታ፣

<<

የህሉናህ ዯወል ቸል አትበል፤

ሲለኝ፣ አሇማወቄን ሇማወቅ ልማር ልመራመር፤

መራራም ብትሆን እውነትን ተቀበል፤

ቅኔ ቇጥሬ በምሥጢር ልናገር።

አዎ! ዕውሩን ዕዉር ብሇው ቢሰዴቡት ችግሩን ያውቃል፤

ወይ ጉዴ ያሇማወቅ የሚለት ቀሇም፤

ዯንቆሮውን ግን ዯንቆሮ ቢለት’ስ ምኑ ይገባዋል?

ኣይነበብ፣ ኣይዯገም ወይ አይዜም፤

ልጄ! አስተውሇህ ፍታው ሇዝንቱ ብሂል ብሂሇ ብሂል።

ምኑ ሊይ ልማረው ብዬ ስጨነቅ ስገረም።

አዎ! በመንፈስ ወዲጄ፤

የኔታ ታሊቁ መምህር፤

በእውቀት ብሂል የወልዴኹህ ልጄ።

አስተማሩኝ ሀ ሁ ሂ ሃ ...ብዬ ረዥሙን ጉዞ ልጀምር፤

እውቀትና አብዴ ጀርባና ሆዴ፤

ከጉባኤ ቃና መቍጠር እስከ ዕጣነ ሞጎር።

ከመ ኢጽሊእከ ኢትሂሶ ሇብዑዴ ዘመዴ።

፩ደ ብዬ ስጀምር በወኔ፣ ማሰብ መመራመር በቅኔ።

ልጄ!! ኋሊ እንዲታፍር፤ ሰነፍን አትምከር፤

ትዕግስት ልጓም ያልዞረበት ያልተገራው ፈረስ ምሊስ፤

ጆሮው ቀዲዲ ነው ምክር ማይሰማ ምሥጢር ማያቁር፤

መሊሽ አልቦ ይሮጣል ዓሇመ ሳይበር ነፋስ።

ኦ ወልዴየ ፍቁር፣ ኣእምር ወመቅዴመ ፈክር፤

በማሇት የመጀመርያ ጉባኤ ቃና ቇጥሬ ስነግር፤

እንዱህ ነውና የዓሇሙ ምሥጢር።

ዯስ አሊቸውና የኔታ መምህር፤

ወአመ ኵለ መምህረ ኮነ በበዯወለ፣ ጥበብ ወአእምሮ ይዯለ፤>>

መልካም! መልካም ልጄ>> ሲለ ባረኩኝ በቁም-ነገር፤

ሲለ ያስተማሩኝ መምህሬ፣ ትዝ አሇኝ ብሂለ ታወሰኝ ዛሬ።

<<

-፩-

